
Vind idre� slag har ansvaret for skiløypene i sørbyen, fra Gimlevegen via Vind idre� spark og inn til Vestre 
Toten kommune. Løypekjøring utføres på dugnad av noen av klubbens mange ildsjeler. For å sikre gode 
arbeidsforhold og fortsa�  topp kvalitet på løypene har Vind IL nå gå�  til innkjøp av ny løypemaskin til 1,8 
mill kr. Er du en av de som se� er pris på de gode skiløypene vi har i sørbyen, så er du velkommen til å 
gi et bidrag! Du bestemmer selv hvor mye du vil bidra med. 

Det kjøres opp til sammen 30 
km med løype for Vind.

Gode spor krever dyrt utstyr. Kåre har mange timer i tråkke-
maskina, både na�  og dag!
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Løypebidrag, Vind IL

Vind idre� slag har ansvaret for skiløypene i sørbyen, fra Gimlevegen via Vind idre� spark og inn til Vestre 

Lyden av skistaver mot nypreparerte 
løyper - fi nnes det noe bedre?

Takk for 
di�  

bidrag!

Se vår nye lø
ypemaskin!



Idre� sparken på Vind er et viktig samlingspunkt for aktivitet. Over 600 barn og unge er aktive 
fotballspillere, og nær 150 er aktive på langrenn. Like viktig er all uorganisert aktivitet, der Vind IL 
på dugnad sørger for fi ne skiløyper og turstier og andre aktivitetsområder til fri beny� else. Ski og 
sykkelanlegg er til stor glede for mange, likeså er de nye treningsapparatene i Bjørkelunden en 
populær nyhet. Det er høy aktivitet hele året på Vind, og klubben er stolt over å kunne tilby et så 
fl o�  aktivitetsområde.

Nå har vi åpnet for stø� emedlemskap i Vind IL. For klubben er 
det viktig at også de som bruker anlegget til egen aktivitet får 
mulighet til å være medlem til en gunstig pris. Mange ønsker 
også stø� e klubbens gode arbeid så mange barn og ungdom-
mer, men har manglet en god måte å vise sin stø� e på.

Ved å bli stø� emedlem i Vind IL får du også tilgang til de med-
lemsfordeler klubben har med mange av sine samarbeidspart-
nere, og du får informasjon om klubbens dri�  og aktiviteter.

Vind IL ser frem til å få deg som medlem, og din stø� e til et 
godt aktivitetstilbud i sørbyen!      

Stø�  opp om samlingspunktet 
i sørbyen - bli stø� emedlem i 
Vind IL!

Våre medlemsskap:

Enkeltmedlem  450,-
Familiemedlemsskap 850,-
Stø� emedlem  200,-

Slik blir du medlem!
• Send en e.post til vind@vindil.no med navn, adresse, tlf nr.,  e.postadresse og hvilken type 

medlemskap du ønsker.

• Eller du kan gå inn på www.vindil.no dere� er trykk på ”Bli medlem”, fyll inn i ferdig utfylt e.post.

Som medlem får du medlemsfordeler hos disse gode stø� espillerene:


